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LYHYET PERUSTELUT

Eurooppa on syvässä kriisissä. Monet jäsenvaltiot kärsivät raskaasta velkataakasta ja niillä on 
enää vähän poliittista liikkumavaraa. Tässä tilanteessa unionin sääntelyehdotusten mittapuuna 
on pidettävä sitä, voivatko ne edelleen pahentaa kriisiä.

Komission kuvaus käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevasta direktiivistä ei valitettavasti 
vastaa näihin kysymyksiin. Siinä ei myöskään osoiteta, miten tämä direktiivi vaikuttaisi 
kunnalliseen ja alueelliseen itsemääräämisoikeuteen, joka on uudistetussa Lissabonin 
sopimuksessa ensi kertaa vahvistettu eurooppalaisessa primaarioikeudessa (ks. SEUT-
sopimuksen 14 artikla ja SEUT:n pöytäkirja 26). Siinä ei myöskään vastata kysymykseen 
siitä, onko tällainen sääntely unionin tasolla ylipäänsä tarpeen sillä perusteella, että unionin 
sisämarkkinoilla ilman sääntelyä ilmenisi häiriöitä tai vaikutuksia. Vuosina 2010 ja 2011 
esittämissään kahdessa mietinnössään julkisista hankintamenettelyistä Euroopan parlamentti 
vaati kuitenkin juuri tätä edellytyksenä eurooppalaiselle direktiiville käyttöoikeussopimusten 
tekemisestä.

Tämän sijasta ehdotetussa direktiivissä alistetaan nyt käyttöoikeussopimusten tekeminen 
julkisia hankintoja koskevan jäykän unionin sääntelyn piiriin. Tämä aiheuttaa ongelmia, 
koska käyttöoikeussopimusten yhtenäinen määrittely on vaikeaa ja niiden oikeudellinen 
asema eri jäsenvaltioissa on liian erilainen. Lisäksi on olemassa vaara, että unionin sääntelyllä 
vaarannetaan käyttöoikeussopimusten tekemisen tärkein syy, eli sopimusten riittävä 
joustavuus ja pitkä kesto sekä mahdollisuus muuttaa myöhemmissä neuvotteluissa seikkoja, 
joita ei sopimusta tehtäessä voitu ennakoida. Tämä vaarantaa vakavasti 
käyttöoikeussopimusten käsitteen.

Komissio perustelee ehdotustaan ennen kaikkea oikeudellisella epävarmuudella, joka vallitsisi 
ilman unionin sääntelyä, sekä tarpeella turvata verovarojen tehokas käyttö ja ehkäistä 
korruptiota.
Tästä voidaan todeta seuraavaa:

Käyttöoikeussopimusten tekemistä koskevat perussäännöt on selkeästi määritelty 
perussopimuksissa ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä: avoimuus, yhdenvertaisuus 
ja syrjimättömyys. Ne jättävät kuitenkin riittävästi joustavuutta käyttösopimusten 
hallinnointia varten. Tässä luonnoksessa esitetty käyttöoikeussopimusten määritelmä ei sitä 
vastoin tuo mitään selkeyttä, se ylittää tuomioistuimen oikeuskäytännön ja luo siten uusia 
epävarmuustekijöitä. Tässä ei tehdä eroa muihin sopimussuhteisiin kuten vuokrasopimuksiin 
ja lisensseihin, riskien siirtoa koskevaa kysymystä ei ole ratkaistu riittävästi, 
sopimuskumppaneiden erityistä luottamussuhdetta ei oteta huomioon, kuten ei myöskään 
epätäydellisten sopimusten ja jälkikäteen käytävien neuvottelujen tarpeen muodostamia 
erityispiirteitä.

Useimmat käyttöoikeussopimukset tehdään verkkosidonnaisten palvelujen alalla, kuten 
energia, vesi, viestintä ja liikenne. Ne ovat yleisen (taloudellisen) edun mukaisia palveluja.
Niiden tekeminen merkitsee usein yksinomaisten ja laillisten oikeuksien siirtämistä. Näiden 
palvelujen – osittainen – sisällyttäminen aiheuttaa nyt ongelmia oikeuksien 
johdonmukaisuuden kannalta. Palveludirektiivin ulkopuolelle jätettiin esimerkiksi suuria osia 



PE496.425v01-00 4/4 PA\913180FI.doc

FI

yleisen edun mukaisista palveluista. Tässä ei tehdä riittävän selkeää eroa vallitsevaan 
alakohtaiseen sääntelyyn, esim. asetukseen julkisesta liikenteestä taikka energia- ja kaasualan 
alakohtaiseen sääntelyyn. Myös näistä kysymyksistä vaietaan. Tämäkään ei puhu 
oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selkeyden puolesta.

Hankintasääntöjä koskevasta unionin sääntelystä saadut kokemukset osoittavat, että 
yksityiskohtainen oikeudellinen sääntely ei suojaa oikeudellisilta kiistoilta, päinvastoin.

Silmäys hankintoja koskeviin direktiiveihin kertoo myös, että yksityiskohtainen sääntely ei 
yleensä alenna kustannuksia, vaan Euroopan laajuisen tarjousmenettelyn pelkät hallinnolliset 
kustannukset ovat keskimäärin 30 000 euroa – ja näin vain 1,5 prosentissa rajatylittävistä 
tarjousmenettelyistä.

Komissio pitää perustellusti korruptiota ongelmallisena, mutta sen ratkaisuehdotukset ovat 
kohtuuttomia. Avoimuus on terävin ase korruptiota vastaan. Hankintajärjestely ei kuitenkaan 
todellisuudessa luo tätä avoimuutta. Avoimuutta pidetään vain välineellisesti tarjoajien 
yhdenvertaisen kohtelun perustana. Suurelta yleisöltä eli kansalaisilta tämä avoimuus evätään, 
ja käyttöoikeussopimusten tekemistä koskeva ehdotus on tältä osin vielä rajoittavampi kuin 
hankintoja koskevat direktiivit. Näin ollen tämän ehdotuksen yhteydessä ei kuitenkaan pitäisi 
myöskään enää puhua korruption torjunnasta.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan esittelijä on kirjoittanut tämän komission 
ehdotuksen täysin uudestaan. Hänen ehdotuksensa ratkaisee joitakin edellä esitetyistä 
ongelmista. Hän ei kuitenkaan vastaa kysymykseen siitä, onko tällainen direktiivi ylipäänsä 
tarpeen.

Valmistelija on tullut huolellisen harkinnan jälkeen siihen tulokseen, että tämä ehdotus on 
vallitsevassa tilanteessa tarpeeton, eikä sen vaikutuksia voida ennakoida. Hän ehdottaa siten, 
että aluekehitysvaliokunta suosittelee asiasta vastaavalle valiokunnalle ehdotuksen 
hylkäämistä.

******

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa 
esittämään komission ehdotuksen hylkäämistä.


